На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у oтвореном поступку јавне набавке извођења радова
на реконструкцији западног тротоара у Ул. сремској у Нишу (одлука о покретању поступка бр. 032317 од 24.03.2016. године), ЈН бр. 1.3.33, одговара се на питања заинтересованог лица у циљу
појашњења конкурсне документације:
Питање број 1 од 19.04.2016. године:
У тачки VII Техничка спецификација - Предмер радова, IV Горњи строј, поз. 1, предвиђено
је да се уграђују бехатон плоча сиве боје дебљине 6цм са завршним слојем од кварцног песка дим.
36х24цм, 24х24цм, 24х12цм и 12х12цм.
На тржишту нема произвођача бехатон плоча наведених димензија. Уколико и постоји
један произвођач плоча наведених димензија, понуђач не може да одабере произвођача и не може
да достави одговарајућу понуду. Потребно је размотрити замену бехатон плоча наведених
димензија, бехатон плочама димензија којих има на тржишту. Такође, потребно је одредити боју
бехатон плоча јер у тексту поз. 1 је наведено да је боја сива, а и по избору инвеститора.
Одговор на питање број 1:
У измени и допуни КД бр. 2 за предметну јавну набавку објављеној на Порталу јавних
набавки, налази се детаљ поплочавања, као и измена у делу VII Техничка спецификација Предмер радова, IV Горњи строј, поз. 1, која се односи на боју тражених бехатон плоча.
На тржишту постоји произвођач бехатон плоча тражених димензија. Наручилац неће
вршити замену тражених бехатон плоча, јер је исто предвиђено пројектном документацијојм.
Питање број 2 од 19.04.2016. године:
Молимо вас да нам одговорите зашто је обавезно да понуђач који подноси понуду
самостално, група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем мора испунити услов да
понуђач, сваки члан групе понуђача и подизвођач/и немају дане неликвидности за последњих
годину дана од дана јавног отварања понуда.
Одговор на питање број 2:
КД за предметну јавну набавку у делу финансијског капацитета, у погледу броја дана
неликвидности, наручилац је предвидео да „УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ПОНУЂАЧ САМОСТАЛНО,
ГРУПА ПОНУЂАЧА ИЛИ ПОНУДУ ПОДНОСИ ПОНУЂАЧ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, МОРА БИТИ ИСПУЊЕН
УСЛОВ ДА ПОНУЂАЧ, СВАКИ ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ПОНУЂАЧ И ПОДИЗВОЂАЧ/И,
НЕМАЈУ ДАНЕ НЕЛИКВИДНОСТИ ЗА ПОСЛЕДЊИХ ГОДИНУ ДАНА ДО ДАНА ЈАВНОГ ОТВАРАЊА
ПОНУДА.“
Чланом 81. став 2. ЗЈН прописано је да сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне
услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим
ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије, што указује да постоје ситуације у
којима наручилац може да захтева да нпр. сваки члан групе понуђача испуни тражени додатни
услов или да тачно одређени члан групе понуђача испуни постављени додатни услов. Сврха
одређивања додатних услова јесте да наручилац буде сигуран да ће уговор закључити са
понуђачем са којим ће моћи успешно да реализује предметни уговор.
Питање број 3 од 19.04.2016. године:
Молимо вас да нам доставите детаљ из пројекта по коме се морају слагати бехатон плоче,
а који је дат у опису у конкурсној документацију за предметну јавну набавку на стр. 31/40 део VII
Техничка спецификација - Предмер радова на западном тротоару Ул. сремске у Нишу, део IV
Горњи строј, поз. 1, као и да нам одговорите који је произвођач наведених бехатон плоча, обзиром
да по нашим сазнањима у Србији не постоји произвођач бехатон плоча тражених димензија.
Одговор на питање број 3:
У измени и допуни КД бр. 2 за предметну јавну набавку објављеној на Порталу јавних
набавки, налази се детаљ поплочавања.
На тржишту постоји произвођач бехатон плоча тражених димензија, и исте су предвиђене
пројектном документацијојм.
У Нишу, дана 21.04.2016. године

